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Sajnalatos m6don szerkesz-
tosegunk sz6m[t6g6pe egy-
elore rn6g nam k6pes zene-
szerz^sre, (gy nem sikerult

megfelelo toborzo verbun-
kot kompon&ltatnunk az un-
nepi alkalomra (persze ami
k6sik< nem mdlifcE)- Igv hSt
csak szavakban fordulhatunk
a nagyerdernu publikumhoz,
m tisztelt regrutajeloltekhez.

minel tbbb informdcid-

Celunk a hazai szemelyi sz£-
mitdgepes tarsadalom ossze-
fogasa es megosztasa ! Osz-
szefogas a szemelyi szSmito-
gepek mrnden rendu esrangu
rajongojava I, a gepek ter-

jeszteseert, a prograrnok^rt,
a felhasznAldktirt es az egyre
tobb kitobytert. Osszefoga^
a szukiatokoruseg, kissz^^M
seg* a szemelyi szfimitdgdp
terjeszteset akadalyozo ren
deletek es t§ve^m^t, Vila-

mint a szamit6g6pek lerjfe*

desenek v6nisz#dci effen

Megosztas? -MegosztAs a

^Anak jo ^TtrHmflTj^yhr-
w,arunk semmvfele konflik-

ttjst megakaWyQzni es eh
^llgirtni^ Hadd csapjanak
ossze #t^V«k es elfenervek.
Gyartok *s felhasznalok,
szoftverRek 6s hardveresek,
taborok 6s ellentabcrok,
egy-egy g£p hfvei es ellen-

felei Nem celunk megakada-
lyozni f hogy osszevesszenek I

Csak eg yet k6rtink tSborno-
koktdl es kdzkatondkt6L
tisztektol es tiszthelyettesek-
tol ! Kard kard ellen, §rv erv
alien, szemtol szembe csa-
tazzunk

!

Osszefogas / Osszefog ast
hirdetunk a szonak abban az
ertelmeben is, hogy a BIT-
LET ne maradjon szerkeszto-
segiink, valamint mdr az elsfl

sz&m megjeleneseben seged-
kezfi szSmit6g6pe$ bsrStaink
mag£nugye. Szeretndnk, ha
mine! tobb szak6rt6 6s &r-

dekiodo lenne nemcsak ol-

vas6nk, hanem aktivan kbz-
remukbdo munkatdrsunk is!

Toborzdi hagyomanyok sze-
rint iiyenkor illik elegendo
zsoldot, bort, buz&t 6s b6-
kesseget, valamint fOt 6s fat

ig6rni, Mi fu 6s fa halyett
Gepfrontot hirdetunk

!

Az Osszefogas sikere rajtuk

is mulik, az osszefogas ered-
menyess6ge rajtuk keresz-
tiil, rajtunk 611 vagy bukik!

Toborozzuk hiveink
mindazokat, akik jelsz

kal 6s
egyeterten
gondolatal
j6t egye
eg yet ned
akar. boM

ban ktHjuf|

celkituz6j
jk, akik 1
Rtai^lolva

Ibzdn
hi!

kdz6
s^^aink-

H pegia
Iponda

flsosor-
jledj ek

:

jeppel
kro-

L^^inkme^Snnak

TiMnhaf oicialra vagy husz-
ra, csak tizenhat-husz oldal-

egyszer vagy esetleg majd
havonta ketszer ennyit va-

gyunk k6pesek Onokhoz el*

iuttatriL De nern felajtunk*

Egyetlen kbzi6sre erdemes
gondolatfoszlfinyt sem en-

gediink kt az eny6szet mar-
talekanak I

Ne feledjek;
A szerkeszto aztirt van,

hogy a tap ofyan legyen,
mint amifyenek az ofvasoif

Efore a G&pfrantSrti
Kezdok es haladok,
r endelkezok es gep^
zok, oktatok oki

hardveresek es sSftv
mdszaktak es feWtes
profik us amatofok b%

taldligrtak rtaklk szoH
nivaJ6t M M
JelsflKink me^Kenl

Eccarazok fiwe, akik ma ta-

nuljiftk ag?pkezel6s 6s g6p-
h^Balas alapjait, Hiszen
jhVk mulik. hogy lesz-e a

fePha^zndldsra kell6k6ppen
felk6szitett, kellokeppen
megfertfizott nernzadekunk.

BEL0LR5L

Hiroldal - mindazt, amit ezen az oldalon (z^r6jelben) talal. ne vegye komolyan

Posta - mondj^k meg nekem, hogy mie>t van annyif^le BASIC nyelvj^ras - ,.CSAK",

Geptelensdg - artabl^zattal a hazai elad6k VC 20, VC 64, ZX 81 . Spectrum, Tl 99/4A
dralval

Jdv6k6p - igazi demokrdci^t vagy elembertelened^st kinal a g6pesit6s terjed^se?

Programaj^nlat - mit masoijak a h6t v^g^n, s hogyan?; gepi k6d a ZX 81 -en

SorvezetG - 3—4. foglalkoz^s a sz^mft^stechnikai szakkordkben

Vallatd - kinpadon a ZX 81, atlagoszt^lyzata; 3,2 - kozepes

Vdllalkozdsok f6ruma -
JP a megrendel6 k^pvisel6je annak adta a munkSt, aki neki

tobbet aj^nlott

Nyilt t^r - mag^nvelemeny, kulonv^lemeny, ellenv^Jem^ny, de nem felkert velemeny

Logo - lassan ma> az 6vodasok is megtanulhatj^k a sz^mit6g^p haszn^lat^t

F6lg6pnyer6 - lehetfisdget adunk az olvas6knak hogy nyerjenek egy f6l ZX 81 -et.

Aki nem hiszi, lapozzon h^tra

!
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Kwhrms ohrmsdnk!

Az ujsa'gszerkeszte's £s -ossze&HftAs neh4z
munka. FArasztd. Sbben a kerne*ny munka*ban
jdl jdn egy kis humor. Ne haragudjon TehSt

rink komoiytalansa'gainke'n. Mindazt, amit

ezen az oldafon (zirdjelben) tai&L ne vegye
komolyan. (sic.) azaz bocsAnat (vice!)

A Telefongyar megkezdte a Magyarorszagon
hia"nycikk6nt ismert mikronyomtatok gyartA-

s£t A Mannesman Tally licenc alapjein k6-

szulfl nyomtat<5kb6l a tervek szerint ez 6vben
ezer darabot gy^rtanak, kb. hatvanezer forin-

tos Sron hozz£k majd forgalomba. (Vajon

mennyi^rt adjak majd odakint?)

Anglidban a szemdlyi sz6mft6g6pek piaca

viharos gyorsasaggal - az egyszeru v£sa>!6

szama>a - szinte kovethetetlenul fejlGdik.

A ..dzsungelben" val6 eligazodast fuggetlen

konzufensek segftik. A fuggetlen sz6 kettGs

eVtelmu, egyreszt jelenti azt. hogy az rlleto"

gyartd 6s forgalmazd ce'gtGI fuggetlen (ha

ilyen a vaf6s£gban le*tezik), mSsr6szt jelenti

azt hogy - szabadusz6, ez a fogfalkozdsa.

Konzulensi tev6kenys6g66rt naponta 200-
300 £-ot szamol fel. (Az ajanlott gep ara:

100-150 £.)

A HP 3000-es szeria legujabb, nagy teljesit-

mSnyu szamltdgepe a hfrek szerint 400
terminal 24 lemezegys^get, 24 intelligens

haldzati processzort k6pes kiszolgSlni. SajSt

memoriaja 8 Mbyte. (0rias-l.)

BaY vannak k6ts6geink a kovetkez<5 hfrrel

kapcsolatban, ennek ellen^re kozoljuk: a

Shugart c6g bejelentette, hogy az 6v v6g6re
1 2 inches - 1 inch = 2,539 cm - optikai disz-

ket hoz ki, 1 GIGABYTE tarof6kapacit5ssal.

Ismereteink szerint ma Magyarorszagon alig

van olyan szSmft6g6p, amelynek teljes ta>o-

lasi kapacitasa meghaladna ezt. (In'cs-ikJan-

66 hfr.)

Olvastuk a mSsodik amat<5r robote"plt(5 kon-
ferenciara val6 felhfvast. Az osszejovetelt

november kozep^n tartj^k Londonban. Csat-

lakozhat barki, aki eiektronikus mikroeg^rrel,

mozgathat6 robotkSzzel vagy a terulettel

kapcsolatos egy6b probtemaval foglalkozik,

ugymint; mestersSges intelligencia, alakfelis-

meres, hang ki/bemenet stb. TalSn hazank-

b6l is mennek amatfirok? (Kalandoro-botok

fclmeljsnek ')

# Tobb mint negyven Aircomp 16 szem6lyi

sz£mlt6g6p k^sziilt el Barcson a Personal

Agrotechnikai GT vallalkozasaban. (Nem
t6vesztend<5 ossze az tirkomppal !)

# Ifju Programozdk Barati Kbre kezdte meg
mukod6s6t a TIT-ben. A kor tagsagi dfja

husz forint egy h6napra. (Di£koknak 6s kato-

n£knak teteron?)

# R6"gi sz^mol6ge"peket bemutatd technikai

muzeum mukddik a mezfituri Teleki Blanka

Kozgazdasagi SzakkozSpiskolaban. (Lassan

az e\s6 ZX-ek is helyet ke>nek!)

0 Z81 mikroprocesszorra alapozott szinteti-

zator gyartasat kezdte meg a Musix 81 Gaz-

dasSgi MunkakozossGg. A gmk-nak az

OMEGA egyuttes is tagja. (A berendez^s 8

Omegabytes?)

# 1982 es 1985 kozott mintegy 480 milli<5

forint all rendelkez6sre a mikrosza'mittige'pes

tarcaprogram t3mogat£sa>a. (Tarc^n klnalt

lehet<5s£g !)

# Az MTA Nyelvtudom^nyi Intezete fonetikai

laborat6riumaban, a Mikroelektronikai Valla-

latnSI 6s a Budapesti Muszaki Egyetemen
folynak eredm6nyes kfserletek hazankban
szamit6g6pes. mesters^ges besz^d el(5^llit^-

sara. (Terveink szerint err6l a k6s6bbiekben

r^szletesen is beszamofunk majd.)

# A t6k^s vilagban elfi^ilftott integr^lt ^ram-

korok tiilnyomd r^sz^t kozel k6tharmadat az

Egyesult Allamokban 6s csaknem egyharma-

dat Jap^inban allftottak el6. Nyugat-Eur6p^ra

mindossze nyolc szazal6k jut. (Azt a pici kis

nyolc szSzalSkot is elfogadn^nk.)

# Az Egyesult Allamokban mar tobb mint

ha>ommilli6 szem6lyi szamlt6g6pet ^rt^kesf-

tettek. Hasonf6 ,,elterjedetts6get" n^lunk kb.

115 ezer szem6Jyi sz^mit6g^p jelentene.

Ennyi m6g nines. (S ki tudja, hogy mennyi

van ?)

# Amerikai orvosok felm6r6sei szerint a sz^-

mft6g6ppel dolgoz6 alkalmazottak egyhar-

madan^l a g6p hasznalataval 6sszefugg5 lelki

betegs^gek jelei mutatkoznak. (Feltehet<5leg

nemcsak szerelmi banatrol van sz6.)

A ..Practical Computing" szeptemberi szSm£-
ban 6rdekes szerkesztfli cikket olvastunk.

A cikk szerzCi surgetik, hogy Angliaban a

politikai p^rtok programjaik meghirdete'sekor

radika"lisan foglaljanak allast a sz^mftdstech-

ntka jov<5jevel kapcsolatban. Ke"t szelsflseges

alternatfvat vetnek fel:

A: Mindenki sz£mara torvenybe foglalt ko-

teless^g lenne sz£mitSstechnikSt tanulni es

sz^mltdgepet haszn£lni. A mikroszAmftbgep

arat a fizetdsbGI vagy a t^irsadalombiztosJtdsi

hozz5jarulasokb6l kell tevonni.

B: Mindenfajta sz6mft6g6phasznalat min-

denki szamSra legyen megtiltva. Akit a* i

kapnak, hogy szamft6g6pet haszn^l. \tt^J
halilra.

fNtyi1vinval6 F hogy az „A" rrjegoWS^ a j< J
ugyanakkor a k^rd^s iryen sark^latos felvetS^e

is azt sugallia, hogy a technika hihetetlen

gyotafej^cJe^evel a jogatkotas es a tSrsacJalml

ai!6sfaglali5 nefn tart I#p6si. [Wemcsak
Anglican !)

NDI
mikroelektronikar

program

Az NDK-ban mintegy megketszerezik a

mikroelektronikai alkatr^szek gy^rt^sAt. Ezen

belul pedig megharomszorozzak a nagy in-

tegr^ltsSgu. integralt aramkorok el^ltlt^s^t.

Jelenleg tobb mint 200 integrant aramkor-

fajtat es n^hany mikroprocesszor-feles^get

allltanak eld. Celkituz^s. hogy 1985-ig sajat

mikroprocesszor-ig^nyuket hazai gydrt^F
1 N

elegftsek ki. (Vajon mennyi jut belfile

kunk?)

A hazai gyartasu" mikrosz^m(t6g6pek sor^ban

egyik legujabb a SIMON 68. A 6801 tipusu.

Motorola gyartmanyu mikroprocesszor -

melyre az uj g^p 6pul - lenyegSben olcs6bb,

mint a hozza hasonl6 teljesftme'nyu, ^iltal^ban

alkalmazo:t mikroprocesszorok. fgy a gyartas

kisebb devizaig^nyu. Fontos jellemzfije a

SIMON 68-nak. hogy k6pes megjelenrteni

k6perny6jen az osszes ^kezetes kis- es nagy-

betOt, iiletve rendelkezik a teljes magyar
betuk£szletet tartalmazd billentyuzettel. A g6-

pet dr. Simonyi Endre, Simonyi Marlon 6s

Marosv^ri Mikl6s fejlesztette ki. Gy^rtasa a

Rozmaring MGTSZ-ben megkezdfidott. Ara

nagy felbonta"su grafik^val, teljes kie'plt^-

ben sem lesz magasabb, mint a Hfrad^stech-

nikai Szovetkezet tskolai komputere. (L6ssuk

a medvet!)
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A Commodore elnoke szerint cege
1984-ben a vilSg legnagyobb
PC-gyartoja lesz. Az elnok a saj-

tdtaj6koztat6n egysor uj terme*-

ket is bejelentett, koztuk a Com-
modore 1 28-at (memoria: 1 28 KB,
6r: 800 $) 6s a Commodore
700-at. A hazankban is

kaphat6 Commodore
64-hez hangszin-
tetizatort fejlesztet-

tek. (Az els<5 kom- --

pozfci6 fgy sz6l:

So-mi-com
mo-do-re.)

A HONEYWELL csatlakozik a mikrogepgya>-

X6k t£borahoz. Bejelentett rendszerenek a

„mikro System 6"-nak erdekess^ge, hogy
modularis felepftesG 4s szStszerelt (kit) Slla-

potban Srusftjak. (M^zedes hfr egy gep-

^pftonek.)

Az SrzuhanSs tovabb tart! El<5rejelz6sek sze-

rint varhat6 arak az USA-ban 1983 veg^n:

Timex 1000es ZX 81: 29.97 $

Texas Instruments 99/4A: 99 $

Commodore VC 20: 69-90 $ kozott

ATARI 400: 69-90 $ kozott

Commodore VC 64: 199,97 $

(Az SrzuhanSs tovSbbra sem kezdGdik ell?

EIGrejelzesek szerint Magyarorszagon 1983

vSgen?)

Pobln rovalunfc ne tevessze mag a kedves otva&tikat £ helyuTt nam
tarLalrm kbdenddinkiat szeretnink kozMtanni. Cikk«inkk?l kapc^cNaios

hc*£i4&261as<Hkn<ik, tarta J mi megjegyjeseiknek, „vilaifata>kfiak" talfi-

iunk htflyet mas lapjainkon. E helyutt viszunr szlvasen adunk pfak^

riku^ tJinHcsokaf, siemelyi sa^mltagepukkel kapcs«lat»s kerd^ekre

^kszokdt Egysz6val szetetnenk segltem fofmenilfi herd£sek mag-

9Hsaban. Igyekszunk m inden gep fegjobb s^akem beret megkeresm",

toy va!6bsri hasznosak laheraunk.

szamunknoz [eFm^szeteseri meg nem d 1 1 1 rEndelke^siinkra

oluasdktol kapott level, keVdes. Da n&m csuggediunk. Talan az

elabbi kerdesak &s yalaszok b mandan ak velamit:

OLVASdlNK K£RDE2HETT£K VOLNA \

Ik Hogyon lehet 3 ZX 81 -en a SPECTRUM -on a tapfesziiU

sggdugd kihu*iaa nelkul ujra „MM\l\an\'
J

a gepet?

Mint bizonyara tudja a kedves k#rdez6. a leg Lobb komaly kcam i to

gepen lalillh^tb &gy RESET 90m b. ameily^l alapalrapotha hozhatb

b rendazer Egy itysn gomb a SINCLAIR ggpekra 15 kbnnyen Xol-

szerfclhelfi, cssk egy nyomogcimbot kell beforrasziaru a kazpanti

egysag RESFT laba da a Q Volt kdia. Ha a rendsze? nftm

Jagyott be"' letfogadja a NlBntyCizeirol a pyrancaaka^ egy RAND
USR 0 Lilasftassal is derftetfl as alapallapol.

2, Szeretn£k megtanulni BASIC nyetven program*^
Milyan konyveket ajanlanak ?

Sajnos a kezdfiknek szdlo kbnyu hianyctkk. Afcotk , Jart^rd meg a

BASIC -el c muve haladdknak n&m rosi^ du gyakoilaitanok kony-

nyen elueaznek beftrte. AltaJaban a gepekhaa adoti kftzikdnyvekftsk

15 ez a hib^ja. RaadasuF kove& kjveteilB! nam is magyarul inik

Az igazan jb kaad& lankbnyv szenntynk is Fetszukseglst I en fit.

kularos tekrnleupl fi; iskolai oktalas borndu^s^ra Jgy ha? m> i&„

Is, virunk Hireink szerini musLanfiban iobb ^k^demenv es

igetat van, de hogy mikor lesz ezekbGI konyv?

3. Mond^ak meg nekem, hogy miart van annyitele BASIC
nyelvjar^? Mi^rt nam lehet paldaipl Spectrum gepen be-

olvosfii MT g^pre keszuh programqkat?

Vilasiunk rbyid' CSAK! (Oa ha itinyleg komolyan akar oJvn^m «rt5t

a lemSrcH akkor Irja meg, kedvek olvasdl) Egyebkenl nagyon jot

erezzuk magunkat meg az idoi&ras. is k fill ernes. V&rjuk levelelketl

E

Byte ffc^jT): & bisbfll mtm&na ..flgysig"
_

* knlprfacfl tinterftiffiz). m&s g^ktifi vaey psrifiriikhoi va(& kapcsol6ddsi lehetfisfig

* h*rdw*rt {hArdvftr): ft Qdp mO^ki-frzikai irfeito"

* mem6fi« : idatok As pragrimeK tAroSAsire sjiotpflja ng^afio

* rntkrpproctiwuar (CHIP): 9 tnlkfofl^p ,Jilk*
,l

h a g^p m DkoitOs^t vezerlO mtegrait dramkor

* psrifAHft; a ^satlakgEiiilhMP mpgj^lonlEp, t^rol^j 6e adatbeviteli eszkdzbk

* i>foor»rfiMei!sdaT vtsfohaiiiaafa cjiizsililtPtt ureal t^ssorosaE

pAM (anpgl belGszKSV 0 a^pet hattnAlfi izAmlra t»l}B3en fiOiraf6rhet6 (felulfrhatd 6s kiolvashat6) mem6naterulet
>

m ROM: (JingoS fanlDszd) ceak kitilvpshata fTMirrniTiateFtil&i, ftmnry a g6p programozhat6sagal biztositd „tudasanyagot tartalmazza

* Eoftwira (sjQfTvrsr) : mmdaz, Ami a g^rpb* ..be^trtiiaitO"



A vil6g szem6lyisz6mit6g6p-piacSn eddig kd-

zel 6tmillr6 mikrosz£mft6g6pet adtak el, vagy-

is alig ezer ember osztozik itlagosan egy-egy
g6pen. Ha meggondoljuk, hogy ebben az 6t-

lagban benne van Azsie, Afrika 6s D6l-Ame-
rika lakoss£ga is, kiderul hogy a fejtett iparral

rendelkezd* orszigokban ma> k6t-h6romsz6z
emberre jut egy szem6lyi sz6mft6g6p.

Haz6nkban-a SZAMALKfelm6r6se szerint -
6vente k6t-ha>omezer szem6fyi sz£m(t6g6p
talal vevfire. HozzavetSlegesen tehit az ezer

ember - egy g6p vil£g6tlaggal „buszk6lked-

hetunk". (Ne tevessze meg olvasdinkat a

Vdmhivatal Mlet6kes6nek kozelmultbeli nyi-

latkozata, miszerint havi £tlagban ezres nagy-
s6grendu g6pet hoznak be hazlnkba. A vim-

tat6ja, namely szaklap aktualis ismertetdje

egy-egy uj tipusr61 vagy elmegyunk az uzlet-

be kdruln6zni.

Ad6dik a k6rd6s, melyik uzletbe. A Keravill,

a Ravill nem foglalkozik szem6lyi sz6mlt6-

ggpek elad£s6val, noha elSszor ezek jutninak
eszunkbe. Az eldbbi m6g nem fontolgatta, az

ut6bbi tervezi forgalmazasukat, de nem ka-

pott behozatali enged6lyt, hazai gy£rtmdnyu
g6pek eset6ben pedig - ugy v§lte - nines

szuks6g kereskeddre, mert azok ugyis meg-
rende16sre k6szulnek, tehdt ma> a gya*rban el-

hivatalndl ugyanis sz6mol6g6p 6s sz£mit6g6p
egy kateg6ria. N6lunk - ha olykor mir neh6z
is kulonbs6get tenni - m6gis kettfi.)

Az Egyesult Allamokban v6geztek egy fol-

m6r6st, mely szerint ha valaki szem6lyi sz6-

m(tog£pet akar venni, az dtlagosan n6gyszer
Jatogat el ennek ok£n az uzletbe, s osszesen
mintegy h6t orat tolt ott, valogat, m6ricsk6l,

tanakodik, tobbszor meggondolja, mit vesz.

Aki nalunk vetemedik arra az btletre, hogy
mondjuk egy h6zi mikrog6pet akar - 6s nines

amerikar nagyb£csik£ja, aki kuldhetne neki

aj£nd6kba - az igen nagy fSba v6gja a fej-

sz6j6t. Az a bizonyos h6t 6ra hazSnkban ke-

v6snek bizonyulna. Tobb okb6l is.

EIGszor is nines oJyan hely, ahol megkaphat-
n6nk az osszes, haz6nkban v£s6rolhat6 mik-

rosz£mft6g6p prospektus6t. Tovibbmegyek,
olyan hely se nagyon akad, ahol egydltal£n

barmifgle sz£mft6g6p-prospektus lenne. Ma-
rad tehit a sz£jhagyom6ny, a kulfoldi utrdl

6rkezett ismerds szdbeli vagy ir£sos t£j6koz-

kelnek, azon melegiben. Az importengedely
kiad6s£ra illet6kesek viszont devizalts okokon
klvul m6g arra hivatkoznak, hogy tudtukkal a

Videoton 6s a tobbi hazai gy6rt6 minden
igeriyt kiel6gft. E k6t belkereskedelmi vSllalat

tSj6kozotts6gar6l m6g annyit, hogy mindkett6

kereskedelmi f6oszt6ly£n azzal igazitottak ut-

ba; tal6n (1) a mdsik c6g foglalkozik ilyesmi-

vef. Eml(tett6k m6g a Ramovillt is.

A Ramovillna"! tobb sikerrel jSrtam, ugyanis
julius 1-6n megnyilt a Sorhdz utcaban a Vi-

deo-Computer" szakuzletuk. Hozzd4rt5 szak-

emberek kereskednek itt, viszontelada*ssal,

hazai g^pekre megrendel6s folv6tel^vel t ta-

n^csaddssal, s majdan szervizel6ssel is fog-

lalkoznak.

Telefonkonyv melletti nyomoz^som negy-
napos tortgnete'nek rdszletez^se helyett in-

kibb kozlom a t^nyt: ezen az egy bolton kivul

m^g a Bizom£nyi Aruhiz Vdllalat n6h^ny
boltj^ban(Budapesten a Majakovszkij utcai

6s Tenses koruti muszaki bizomdnyik kfndla-

ta a legjelentdsebb), az Ofot^rt (Bp.

V6ci utca) egy-k6t uzlet^ben 6s a Fot6-

elektronik Ipari 5z6vetkezetn6l talalni v5-
s6rolhat6 szemdlyi szdmft6g6pet. Mind-

h6rom c6g uzleteiben csupSn viszont-el-

adissal foglalkoznak, a v6te1i forma valtozoV

bizom^nyba veszik be vagy k6szp6nzdrt. Egy

a I6nyeg: azt lehet kapni, amit mag^nemberek
behoznak. EbbfiJ aztdn kovetkezik, hogy I

koncpecid nem nagyon lehet a dologban,

ahiny g6p f annyi tfpus. 5zerencs6re a boltik

elad6k sz^mdra gyorsan kiderult, melyek a

kelendSbb tipusok, s ha valaki megk6rdezi,
|

mit hozzon, javasolnak neki n£h6nyat. Ez

az 6rt6klt6let azonban aligha tukrozheti a vi-

1

lagpiaci viszonyokat. Az 6rak horribilisek, s

els5sorban ez a g£tja a szem6lyi szdmft6gdpek I

hazai etterjed6s£nek.

Az a*rak folver6se az orszdghatiron kezt k.

A vlmok nemcsak hogy v6dik a „kaotiKOs"

hazai ipart a megdllapftott belfoldi 6rt6k |n
fizetendfi negyvenszdza)6kos vdmt6tellei7<rtB-

nem ami tal6n m6g ennel is nagyobb baj:

efeve kialakitjik a valutak kett6s drfolyamdt.

Ezt a megkezdett rttaktikit" folytatjdk az el-

ad6k is, 61en a BAV-val.
- Mit tehetiink - mondtSk a BAV-na"l -

f nagy

a kereslet szeptember elsd het£ben vds^rt is

rendeztunk, n6gymilli6s forgalmat bonyolE-

tottunk le ebb6t az drucikkbdl. Ha kevesebbet

kinalunk 6rte, nem biztos, hogy lesz mit el-

adnunk. Partnereink magdnemberek, akik

csak buscts haszon fej6ben va1lalj£k a vesz6d-

s6get a magSnimporttal, 6s ez Iegal6bb - az

egyetlen - csatorna a fejlett technika „beszi-

v6rg6sdra" a hazai piacon. Hiszen intezm6-

nyes behozatal nines, csupdn a nagyobb v6l-

lalatok, int6zm6nyek kapnak eseti behozatali

enged6tyt saj6t fejleszt6si alapjuk terh6re.

Egy6bk6nt a vevdink nagy r6sze kozulet 6p-

pen a magas a>ak miatt. Maganemberek kozul

nalunk csak a szakmai megsz6llottak dldoz-

nak ennyit erre, a hobby-g6pek egyeldre oly

drSgik, hogy csak kevesen engedhetik meg
maguknak a veluk vald j6tszadoz6st. \

„J6tszadoz3s"? Nos, igen. FeltehetSen ^^n-
I6letbeli okai is vannak annak, hogy a ^Tai
szem6lyi sz6mttdg6p-piac olyan, amilye^^z
illet6kesek kozul sokan affile j^t6knak teRin-

tik, amivel be lehet kergetni az egeret a lyukba

a t6v6 k6pernydj6n. Ezt is lehet vele, k6ts6g-

telen. De nem erre val6. Nem emiatt jelenti

korunk forradalmaslt6 taf6lm6ny6t, hanem
az6rt# mert az emberi k6pess6gek megsok-
szorozhat6k vele, dltala. Aminthogy a BAV
szem6lyisz^mit6g6p-forgalm^t sem a ja*t6kok

jelentik. Az ir^ntuk megnovekedett ig6nyt

sem a j6t6kos kedv szulte.

S ez az egyre novekvS ig6ny egyre kiel6glthe-

tetlenebb, hiszen nemcsak a kulfoldi g6pek
6ra magas, a hazai gy£rtmSnyoknak sem jel-

lemzSje az olcs6s6g. Ez els6sorban a roppant

gazdas6gtalan, kis sz^riaknak koszonhetS.

K6szul mikrosz6mft6g6p a Medicorndl 6s az

Uj Elet Mgtsz-ben, a Videotonn6l 6s az SZKI-

n6l vagy a Hiraddstechnikai Szovetkezetben

6pp0gy, mint a VilatinSI. (No 6s term6szete-

sen egy sor gmk-ban.) Az 6ves mennyis6g

legal^bb olyan valtozatos, mint az ^rak. Az
els6 sk6la 20-t6l 1400-ig terjed, az ut6bbi

huszezertai k6t 6s f6l millioig. Olyan hazai

g6p tulajdonk6ppen nem I6tezik # amelyiket

az utc6r6l 6rkez6 vev6 b6rmikor megtaldl-

hatna 6s p6nz66rt azonnal megkaphatna.



A hazai ggpekkel kapcsolatos inform^cidk

beszerz£se m§g bonyolultabb, mint a kulfol-

diek£. EI5bbiekn£l legalSbb biztos nyugati

forr^sok vannak. Ut6bbiakn£l semmif^Ie biz-

tos Iehet6s£g nines, hogy legaldbb a hazai

ggpek £raii param&ereit egyhelyutt dttanut-

mSnyozhatn^nk. A koverkezS nagy, ke>d£s.

hogy ha kellS firadsdggal beszereztuk az in-

forma"ci6kat r s dontottunk is egy magyar g6p
meliett, vajon a gy£rt6 h£ny hdnapra - esetleg

6vre- vdllalja a sz^ltitalst, majd milyen szerviz,

ill. szoftver szolg3ltat£st kin£l.

Egy£ltal£n mie>t £s kinek jd az, ha htiszas

"^ridkban bark^csolunk preclzibs g^peket
^/tleg m6g alkatr6szeket is konstruaiunk,

amikor a tomegtermel6s fille>ek6rt, 6s h6trfil

I
v
re olcs6bban ontja a hozz5val6kat. MieYt

well a magyar ipar kGpviselSinek belekezdeni

eleve remGnytelen v^llalkozasokba, amikor

a szem^lyi sz3mrt6g6pekkel csak 1981 6ta

foglalkozo IBM, immSr a piac tizennSgy szS-

zal£k£t uralja tigy, hogy csupSn a g£pek kla-

viaturdja sajat fejlesztSsuk, a tobbit megve-
szik, s osszeszereltetik. Az iizleti siker e>dek6-

ben a szemSIyi sz£mlt6g6pek piacSra betorni

kfvan6k egy dolgot biztosan latnak: nem e>-

demes gySrto kapacitist IStesltenr, mert ott

ma> kialakultak a hagyomSnyok.
Aminthogy aut6gy£rt3sba sem kezdtunk -
mert tudjuk: drSgSbb aut6t a MercedesnSI
val6szrnfileg tudndnk ugyan konstrualni, de
jobbat aligha - Sppugy nem Srdemes naMunk

szeme^yi szSmlt6g6pet sem gyartani. Mert baV

az iparag vadonatuj, annyira azonban nem
kijfonbozik a tobbitSI, hogy a nemzetkozr
munkamegosztas fogalma vagy a komparatfv
eldnyok tana ne lenne erre is £rv6nyes.

Kivanatos lenne viszont meglovagolni szdmt-

tjstechnikai kultur£nknak azt a n6h£ny szele-

t6t, amelyben lenne keresnival6nk. P6ld3uJ

a szoftvergvariesban, a minek ma"r hagyomS-
nyai is vannak ndlunk, s az alkalmazott mate-
matikus k6pz6sunk messzefoldon elismerten

kival6. J6 szakemberek tehSt vannak, beru-

hdzds gyana*nt elegend5 ;6szerivel papfrt is

ceruz£t vds£rolni nekik, s a gySrtott szoftvert

eldnyosen lehet hardverre cserSIni a nemzet-
kozi piacon. Ha erre koncentraMndnk, akkor
taldn a szem4lyi sz£m[t6g6ppef kereskedS
uzletek is megszaporodnSnak.

Bertalanfy Judit

Az uzletekben legnagyobb szAmban ef&fordufd kuifoldi gy6rtm&nyu mikrog&pek n6h&ny adata

VC Z0 VC 64
Commodore

ZX 81 Spectrum TJ99/4A

Processor tlptisa 6510 8510 zso Z80/A TMS99O0

Memqrid Kbyte-ban (BOM-'RAWT 20/5 20/64 m

Bovites (RAM) 29 — S4 48
_ .

Kazetfas magnetofan specialis komrnerHf kommersj

Floppy eaysey 170K (max 4) 170K (max 4) 10OK [max B) 100K (max 8) —

Keparnyo szines tv
(B szin} (16

tv sztnes tv
(aszin)

szinea
(16 sz(n)

matrix matrix rtd*nyorntato honyomialo

/ m altal meghatar^ott
julfdldi drtok 33 ODD 70 000 12 000

16K 23 000
48K 45 000 45 000

B AV etadast ar 55 000 100 000 16 000 1GK 50 000 60 000
48K 70 000

cc cr\F\ 1 THfl$*$ JOU bb ttUU I J JUU 1 D IV J1/1/

43K 49 9S0

RAMOVILL etedasi ir

Fatoetefetronika |M£izeum kri-

16K 37 000

16K 42 000
48K 52 000

50 OO'O

Ej!*n az oldalon illm* utnpatnl m*g «ay tAblizBtnHk. avnsly 0 hazjji gvirtininyu gfcp#h addtait. fir*it tart*lmainns + h nomine gip adata it tsrtalmori
t4bla£atunk uorban App 0 cikkban Hmtimtt kioac miati A^yblfirfl f«lk6&r Koafibbl Klmurtl(Ej4in - ha nlkt&jLiJtunk ve!a - kozoljok itiejjcJ .

• Bit: Egy kettes szSmrendszerbeli helyi6rt6k (0 vagy 1)

• Byte (b5jt): 8 bitb6l mem6na „egys6g"
• interface (interf6jsz) : mas gfipekhez vagy perifferiakhoz val6 kapcsoJ6dasi Ieheti5s6g

• twrflv^a^w (fi^rdvcf): a gop mQuaki-fiziksi .jofrie"

• m»m6rii: adaiqk Ai pMgramgk -AJDias&ra uolgAl^ uav^
• mikrQprocesBzor (CHJP)" rnifcroaip ^.loH**"*, * gflp mfjkod^t vez^rlfl integrant aramkor

• parif«na: 0 aflphw caiatiflhGila Chart moaielficiirt. laroJA At adatbeviteli eszkozok

• program: iaiadiiE v^grehajfAstra u9»je«aNUou utetllAssotozsl

• PfAM I hi go I belC^rt): a g.Apet liaizni^ atiniflri tsljewn ho&af^rhetfi (felulfrhatd 6s kiolvashat6) mem 6 nate rule:

• ROM : [ungoi beli^w^ wak ki Dr^asho l6 rnerr'-^na^riilei, amely a g6p programozhat6s^gAt biztosftO i( tudasanyagot" lartalmazza

• Software (Eznttvar): mindaz, ami a gepbe- „b«ieirhai6"

£H till ASIf CMbKAl WElLtKLf! !9d3 DHlflBH
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,,kere&itezesevel egy csomo rn indent
lahetdve tesznek aobol. ami teg nap meg
csak utqpia volt. A leJefunvajiatan ka-
resztul a te*v£ keVpernyojere ..varazsol-

hatunk" a szamltdgepekbril agy sof

szolgaitaiasl- a lescikontdJ a mozimusn
ion si ak£r a bankszamldkig. A mozi-
mu su r t nemcsak elolvashatjuk, ha nem
a taJefonvonal altal teremtett ketotdaH
kapcsalatnak kdszbnhetoen azunnat meg
m rendelliatjuk a jegyat* a kdnyuhirdelas
alapjan a konyvet, vagy * repuldmener-
fend aFapjan ft fog la] hatjuk a kivant he-
fyet Nagy aruhazak kataldgiisai is meg
lalafhatdk a tendszerben. es a kataJrigus

szam alapjan mnen is rendelhelunk a
teve albtt ulve vagy a banks-zamlaror
bankatutar4sf hajthatunk vagre,

IVtindez nallatlanul kenyalrnRssa taheii

az eletet es rengetag szabad ids? te
remthel Mem kail drakat ulni a bank
eldcsarnokdban vagy sorban ollni a

mozinal. Tovabbi lehetoseg - pelda is

van mar ra . hoyy az ey yes numkahe-
lyak is hetyat barelnRk az ilyen rend-
szerekbem, as akkor a mrnikahelyra sam

dhpll bemennu rnindenki otthon dol-

^Mfozhat

^^indez persze vezetbet oda is
i
hogy a*

arobarck elmaganyosodnak. kapc&ofa
taik eJszegcnyednek. da hozhai jo ored
manyt is Hiszan egy ilyen rendszat
lahatosaget ad paidaul nagy ko/us jate-

kokra, amfflvek soran a reszivtvok a

feluletes ismeretseg utan ketivet kap-
ha tnak a szemelyes talalkozasra is,

Ujxabb, magasabb szinlan mcgvaldsul
hjtt a romai Forum, nyilvanos t#va
oldalakon Lalalkozhalnak egyuiassai az
emnerek es magbaszplhetik ko/os doi
gaikat A felszabadulo rnngeteq szabad
idoben pedig apothatjak bar^ii, csaladi-

kapcsolatatkat, muvcszatakkal, tudo-
manyokkal foglafkczhatnak. tanulhai
nak

Mindez reszben meg csok fantazia Da
ha meg valusul, ona&i ene? tpa- ev nyers-
anyag-megtakaritast is hoz a ..kony-

b&ra*', Hiszen az emberek nem hljioj

nak a munkahelyukre, csak besgtainak
a fegkozGlebbi hiuatalhazba, Egyma&sal

i^fem papiron leweleznek mejd. ha nem he
^Rlnek a fandszer beti Fay^loldalakat
Mem khrll kiriyomatnl a nienetrendekel,
s

*i ragramfuzHtaket, teSefunkonyytktit
sem egyesek szennt az ujsagoknak
is befellegzik el£bb utobb

Mapjaifikb^n futbluzkent tenednak a
kisszamitbgepek, . szemeJyi" vogy . f ott

-

honf" lelzovel. matyek valoban sokat
tiidneik arukhaz as meretukhoz kepesi.
es valoban otthonunkba hozzak a sza-
mltasf echnikat Many hasznuk, hoyy
se{iits£gijkkel tarjed a szamltogeptis
kultura. csodamasmabol mindennapi
basznalati targy. (vagy jatak-3 eszkoz
lasz Jjjazi ialemd^ega azonban a his-

gapeknek kesobb az lesz, hogy e^ek
jelentik majd a k02vet ltd lancszemet
koztunk es a nagygepek kozatl

Ijeszto vagy szivderito alom ? Szar atn^m
remelni^ ho^y nemcsak en hiszem
mindezak a yadonaEuj lehetdseyek egy
mmden addigmal embenhb, as snkkal
d^mokrarikiisabb tafsadainm megszu
let&sehez vazaf betnek. Csak ne feled-

jiik. m'inderre ke^szulni kail ..

M6g a gyakorlottabb programozbk is gyakran

zavarba jonnek, ha g6pi k6dban irt program-

r61 esik sz6. Az idegenkedes f6 oka, hogy
meg6rtes£hez szuks6ges egy kicsit ismerni

az adott szamit6gep bels6 fef^piteset is, meg-
ircisahoz, kipr6bal5sahoz specialis progra-

mokat ke II haszn^lni.

Mindenki e!6tt vilagos, hogy minden szamit6-

gep leforditja a sajat nyelvere a gepi k6dba a

kapott parancsokat, s ez a forditasi folyamat

igen sok idot kivan. Vannak olyan feladatok,

amelyek nem engedik meg ezt az id5pazar-

last, illetve°megoldhatatlanok mSskent, tehdt

k^nytelenek vagyunk g^pi kodban megirni

programunkat

A gepi k6du programozas r6szleteir6l sz^mos
szakkonyv tajekoztat ezeket a Z 80 cimsz6

alatt £rdemes keresni a konyvtarak szak-

kataldgusaiban. Ebben a cikkben csak arra

vailalkozunk, hogy megmutatjuk, hogyan
tehet a ZX 81 -be gepi k6dban frt programo-

kat betoken i £s futtatni.

A g^pi k6dban (rt programokat legegyszerGb-

ben a BASIC program legelsa REM soraban

t^rolhatjuk. A leirt segedprogram erre a hely-

re frja a kapott adatokat, a gepi program

utasitask6djait. Hasznalatakor az els6 REM

sorba irjunk legalabb annyi 0-t ahany szim-

jegybQI (byte-b6l) a g^pi k6du programunk

all. A programot RUN-nal inditva egyenkSnt

beadjuk a gepi k6d sz£mait. A program auto-

matikusan osszeadja a beadott sz^mjegyeket,

pontos bead^s eset^n ennek az 6rt^knek

egyeznie kell a leirt programban megadott un.

kontrollszummfival. Ha pontosan annyi 0-t

irtunk a REM sorba, ahany byte-b6l a gepi

k6du program &\\ f
akkor ez a betoltS program

az utols6 beadott sz^mjegy ut^n dnmOkb-
doen leSH.

A g6pi k6du programok inditSsa>a a ZX 81

BASIC-ben az USR (ejtsd: juzer) funkcib

szolgal. Egy g6pi k6du programot peldaul a

kovetkezS utasitas indithat el:

RAND USR 16514

A RAND egy parancs, melynek meg kell el6z-

nie a USR funkci6t, a 16514 pedig az adott

program kezdScime a memdri^ban.

1^

t4 Aki ma nem mikroefektronikai

eszkdzdket hasznat munkajahoi*

csak a sajat idejet

es valtafata penzet pazurolja"
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Gyakori boaszuaaga a ZX-eseknek, hogy a gap 6s a magnd kozotti kapcsolat
„j6voltab6J" drdkre elvesz egy-egy regebben falvett kadvenc program.
Erdemes tehat j6 minOeegG kazettat hasznalni, as mindan programb6l
legalabb kat felvetelt keazlteni, a egyjket csak „veszhelyzetben" hasz-
nalni. Az altalunk Irt programnal ezt konnyen magoldhatjuk, de a drfiga,
uzletben vaaarolt programok nam masolhatbk egyszerOen. mart a prog-
ramot keszitfik igen otletes as valtozatos magoldasokat talalnak ki a
„viszontelad6k"eletenek megkeseritesere.

A most ismertatesre keriilG program segitsagavel barmilyen software-rfil
kaszfthetunk biztonsagi tartalekot.*

A program a szalagrol erkezG adatokkal nam a RAM rendszervaltoztikkal
as BASIC programmal toltott also reazet irja felul, mint ahogy azt a LOAD
utasltas taszi, hanem egy magasabb cimtartom&nybdl kezdi a betoltest,
a RAMTOP-pal jelzett, vedett mam6riateruletre, s az uj szalagra ezt a
tartom6nyt masolja visaza. A program ffi rasze kat gepi kodu program,
metyek a *ZX 81 monitor programjaboJ atvett SAVE as LOAD szubrutin
a sziikseges atatakttasokkal. A program begepeldse elott adjuk be sorrend-
ben a kbvetkezG parancsokat:

POKE T6388r 0
POKE 16389,75
NEW
Ezakst a muveleteket mindig meg kell ismdtelnunk, mielStt a LOADER-t
szalagrol be akarjuk to Iten i r mart ezzel biztosftunk szabad helyet a mem6-
riaban a masolando program szamare. A gepi k6du rutin belrasahoz hasz-
naljuk az 1. liatan IAthat6 kia segedprogramot. Az bIb5 REM sorba Irjunk
21 3 db 0-t ; ide keriilnek majd az adatok. A program tndftasa utan az 1 . liatan
talalhat6 szamokat kell sorrandbe beutni. Mikor azzel kesz vagyunk,
allanOrizzuk, hogy helyas-e a kontrollszumma, 6s tordfjuk a REM utasi-
taaon kfvul a tdbbi sort, majd frjuk be a 2, listen lathatd programot. Fut-
tatai elGtt toltsiik ki a szalagra programunkat.
A program RUN-nal indlthato. Legelfiazor is megjelenik a ,,5AVE vagy
LOAD" kerdea. LOAD eseten meg kell adni a betoltendd program nevet,
de ha nam ismerjuk, akkor csak egyszerOen nyomjuk meg a NEWLINE
gombot. Ezutan kell elindltani a magnetofont. Ha sikerult a betdltes, a
kepernyfin megjelenik a program neve eshosazrisaga. SAVE eseten, mielStt
megnyomnenk az S gombot. elOszdr inditsuk el a szalagot. Ha a betoltas
sikertelen valamilypn szalaghfba mlatt, I hibauzenetet kapunk, egyebkent
a BREAK nyom6gomb hatasara a szokaeoa D uzenettel all meg a program.
Ilyenkor RUN-nal djra indlthatjuk maso(6programunkat.

Kdzreadta : Rauschar Attil*

sei& rp* f
INT

30

ill fwpur

Ur

goto
goto

2®

2^

01
Si, 13^

11

^ 3^,

3*
e

2bS

AH

-1 -7

35

t»9i^6

24-

4©

111 .5.^^..6S
III f»!fc

i66a-

III ^ife
350

ass

• Remeljuk, ertik a kadvea Olva»6k, mire j6 e program t
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3. FOGLALKOZAS, elmelet:

EI5z6 foglafkozas - ha R<0, akkor mi van?

Valtoz6 tfpusok

:

1 . Egesz tfpusu, pt. A%
2. Egyszeres pontossdgu (max. 6 sz&mjegy) A

I

3. Dupla pontossagu (max. 1 6 szSmjegy) A #

4. Karaktersorozat (max. 255 karakter) A$

Retficids jelek:

kisefob

^ nagyobb

< > nem egyenld

= egyenld

< = kisebb vagy egyenIS

> = nagyobb vagy egyenld

Logikai mGveletek: AND, OR, NOT

PI.: A - (B = 2) AND (C > 10)

A ertSke igaz lesz, ha mindket allltas igaz. Ha a kettG kozul barmelyik

nem igazf akkor A 6rt£ke HAM IS lesz.

A = (D ^ 2) OR (E< 20)

,A erttke IGAZ lesz, ha legatebb az egyik teljesul, HAMIS lesz, ha

^zjf 'ik se.

A— NOT (F > 5)

HSJerteke IGAZ lesz, ha F ^ 5, kuldnben HAMIS.

A logikai IGAZ erteket 1-kent, a HAMIS erteket 0-kent abrdzolja

agep.

IF THEN ELSE utasltas IF relacio vagy logikai kifejezese THEN
sorszam vagy utasltds (ELSE sorszSm vagy utasltas) - felteteles

ugr6 utasftis, el£gaz£s

Ha a rancid vagy logikai kifejezes erteke „igaz" akkor a program

vegrehajtasa a THEN utani sorszSm folytat6dikf ha „hamis", akkor

az ELSE utini. Ha ELSE-t nem frunk, akkor a kovetkezC sorszdmon.

Az fF-THEN-ELSE utasltasok egynrrisba agyazhat6k , pi. IF X ^ Y
OR X-^Z THEN IF Y^Z THEN PRINT Z ELSE PRINT Y ELSE
PRINT X. Ennek hatdsara X, P, Z kozul a legnagyobbakat frja ki.

Az IF az egesz sorra vonatkozikf 1

1

Modosltsuk az el6zfi foglalkozSs k6t programjat ugy, hogy ha az

adatok nem pozitlvak, frja ki, hogy a KOR SUGARA POZITfVlll,

6s kdrjen uj adatot.

Az Otlat 1983. oktdber 6-f 40. szam&ban kezdtuk, majd a

41-bQn Myt&ttuk annak a sorozatnak a kozf4s4t, atnafy a
kdz4pfokof4kban a hdnap efej&n induft sz&mft&stachftikai

szukk&rok munkfj&t hiv&tott sogitani. A sorezat harmadik
4s negyedik darabtft fit kozoljuk. Egyban faihivjuk a szak-

kdroket vezatti padag6gusok f$gyafm4t, hogy sorozatunk
h4tf6lh§tr$ fofytat6dik az 67LET-ben, ittatve megfeten&sekor
a BIT-LET-ben,

Az anyag szerzS/e Koftai M&rta, a Berzsenyi Gimn&zium
tan4ra.

4. FOGLALKOZAS. elm«let:

Szoveg tlpusu vdltozbk, kifras adott helyre. Szoveg tfpusu vS1toz6k -

betQket vagy betGsorokat tartalmaznak.

PI.: A$ = „ALMA"

1. Bevitel INPUT At frjuk meg ennek felhasznalAs^val a szfimitas-

technika hangredGseget eldont6 programot ha nem j6 a valasz,

frja ki a helyeset.

2. (NKEY$ fuggvSny beolvas egy karaktert. Ha az IN KEY funkci6

vegrehajtisakor nem utunk le semmit akkor a gep az tires szoveget

(„") „olvassa be". Az IN KEY funkci6 £lta1 beolvasott adatok nem
jelennek meg a kepernydn. Az IF utasftds haszn£lataval megvalbsft-

hatd, hogy csak bizonyos karakter lenyomasa eseten fusson tovibb

a program.

PI.: 1 i IF INKEY* = „M" THEN 20 ELSE 1 0
2 0 PRINT „MEGY TOVABB A PROGRAM"

Keszits olyan programot amely x sin x ertekSt Irja ki x = 0 6,28-ig,

de minden 1 4. sor utan addig va" r, amfg az M karaktert lenyomjuk.

3. PRINT mutatd, tetelsorozat. Ez az utasltas a tetelsorozatot a mog-

adon helyTe Irja ki. A mutat6 firteke 0 es 1023 kdzott lehet Ha a

kepernyS n sorSnak m oszlopdba akarunk frni, akkor a mutatd -

= 64n + m.

(n, m 0-t6l sorszdmoz6dik)
(64x16 = 1024 karakterhely)

Minden PRtNT utasltas vegrehajtdsa utdn soremeles kovetkezik

(a kovetkez6 sor torl6dik). Ennek megakadalyozasdra a tetelsorozat

utAn ;-t kell fmi.

Trjunk csillagokat a (0, 0) r (1, 1) (15, 15) koordmarkka I

megadhatd karakterekre.

(A kepernyG karakteres felosztdsa vlzszintesen 0-t6l 63-ig, fugg6le-

gesen 0-t6l 15-ig terjed.)

GYAKORLAT, felacfatok:

1. (rj olyan programot, amely az oldalhosszusdgok ismeret6ben a

hdromszog kerulet^t es teruletet szamolja, megvizsgatva, hogy

pozitfvak-e az adatok es teljesul-e a ha>omszdg egyenl5s6gl (Heron-

keplettel k^rjuk megoldani.)

2. Keszits olyan programot amely egy tetszdleges masodfokt^ egyen-

let megoldds£t tudja elkeszftenil Keszfts folyamatdbrdtl

3. Keszfts olyan feleltetS programot amely megkerdezi, milyen hang-

rendG a SZAM (TASTECHN IKA sz6. A lehetseges vdlaszokat kifrja:

2. MGLY 3. VEGYES1. MAGAS
Valaszul a megfelelO sorszamot kell benyomni. Ha \6, akkor dicseijen,

ha rosszf dorgfiljon, ha nem az 1, 2, 3 gombok valamelyiket nyomod
meg, akkor figyelmeztessen, hogy csak ezek hasznAlhat6kl Keszfts

folyamat£brat!

GYAKORLAT, feladatok:

1. Keszits felelteto programot, amelynel szoveg belrasaval kell v^la-

szofnil

PI.: Kinek a nevehez fdzSdik a gdzgep feltaldldsa? Lehetseges vala-

szok: Watt, Edison, Newton.

2. frj programot a kovetkezO feladat megold6sa>al Egy csiga nappal

2 metert mdszik fel ejszaka 1 metert csuszik vissza. Hdny nap alatt

ert fel a 10 meter mety kutbdl?

Csillagokkal rajzoltasd ki a csiga helyltl A kut alja a 15. r teteje az

5. sor legyen. A nappal eltelte utdn az R billentyQ lenyomasdval

menjen tovdbb.

3. Keszfts programot amely csillagokbdl 10 karakter oldalhosszu-

sagG n^gyzetet rajzot

j » 1 u H i S " f ^ H N ! K fl I MELLEHLET l?S3 ftHDeER
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KSt igazan egyszerG szerszAm mig k6t kata-

pacs is kulonbozhet egym6st6l: az egyiknek
simAbb a nyele, jobban simul a k£zhez, a mi-
sik viszont egyenesebb fejG, ritkhbban csusz/k

le a szogrdl! Hat mSg k6t szam/tdgSp f Az
egyt'k okosabb, a misik butabb, ez jobban
hallgat a parancsra, az meg egyszerGen ofdja

meg a feladatot, 6s folytathatnAnk. Vallat6

rovatunkban a jovdben egy-egy szem&yi
sz$mft6g6p vizsgaiatat v6gezzuk majd el,

sorra vive a Magyaiorsz&gon mar e/terjed-

tebbnek tekinthetd tfpusokat. Valialjuk, bogy
szubjektivek leszunki Nem akarunk gya*ri

adatokkaf vitaba sz6lfni, Sppen az a celunk,

hogy a viszpnylag hasonld kategdria'ju g4pek
kozotti kiilonbse'geket keressuk, ippen azo-
kat az elt6r§seket, amiket a prospektusok nem
f*nalmaznak, amit csak a feihasznaldk ismer-

':. Ez6rt mindig olyan vallat6kat keresunk
meg, akik az 6ppen kfnpadon Iev6 gSpet jdl

Brik, gyakran haszn&lta'k mAr.

Ugyereztukels5k6nt, azt a tipust kell vallat-

nunk, amefy sok ma's szempontbdt is elsd

volt, Sttdrest jelentett a szem^lyi szSmitGgep
gya'rta's^ban, elterjedeseben, 6s amelybSI
ebben a pillanatban a legtobb ta(£lhat6 nd-
lunk, de val6szinGleg az egesz vildgon is.

A ZX 81 melt6 arra, hogy els5k6nt allja v6gig

a kinokat, m6g akkor is, ha az adott osztaJy-

zatokb6l kiderul, hogy nem vizsg^zott kitu-

nfire.

Gya>i adatok

Mem6riameret : 1 KByte be<§pitve, tarto-

zekkent kaphatd 1 6 es 64 KByte

Me>et: 167x175*40 mm
Suly : 350 gramm

BillentyOzet : igen egyszeru, f6liae>intkezo

megold^s

Beepitett magnetofon: nines

Perif6riak; tv-keszulek (csak fekete-fehe>)

kazett£s magnetofon, printer*, I/O interface*,

/ ^zedszintetizStor\ legujabban diskegyseg.

1983. okt6ber elejSn kb. 40 angot font,

i ->y 30 USA dollar vagy 13-17 ezer forint.

Rtnrendszer
A ZX 81 vallatasa kozben dolgoztuk ki azt

a kinrendszert, amely a tobbi szem^lyi sza-

mit6g6pre is alkalmazhat6 lesz. Ennek alap-

jan tehSt osszehasonlithatdak az egyes tipu-

sok. Mar a szempontrendszer is szubjektfv,

6s nagyon val6szmu, hogy az id6k folyaman
vSltozni is fog. De ez nem baj, baj az ha ....
A vegul kozosen elfogadott 13 + 1-es kin-

rendszer alapjan alakult ki a tablazatunk,

amely a vallatok altal adott osztalyzatokat

mutatja, es ezek atlagat. Nem osztalyzott

mindenki minden szempontot csak azokat,

amelyekben j^ratos, es amelyekben ugy
it^lte, hogy egy osztSlyzattal kifejezheti a ve-

Iem£ny6t. A t5bl4zatb6l JSthat6, hogy az is-

kolai m6dszert valasztottuk egytSI otig. A
kapott dtlagok Igy is 6rdekesek, azonban -

hogy a legszGlsSsegesebb v£lem6nyek is e>t~

hetSek legyenek - szuks£gesnek e>eztuk az

egyes kfnok magyarazatSt.

1 . kfn : a>

Ez bizony nagy kin I ElsQsorban itthon. Oly-

annyira, hogy megbukott, osztSlyozhatatlan.

Teny, hogy a tobbi gephez viszonyitva meg

mindig a legolcs6bb, azonban az Srndl is, es

egyeb szempontjainknSI is a gepeket igye-

keztunk saj£t magdhoz viszonyitani, 6s nem
egy elvont nem l6tezS ide^lhoz vagy a meg-
I6v5 egy6b tipusokhoz. Az kerd6s6t teh^t

a vallat6k (gy tett6k fel: mege>i-e a p6nzet?

Itthon nem, kulfoldon igen. ZoJetnik S^ndor

vallatd igy fogalmazott: „£ra megjelen6skor

forradalmian alacsony volt, az6ta rohamosan
csbkkent. Lassan kbzeiedik a hamburger ara"--

hoz".

Nemcsak jatek!

2. kin: perif6ri£k

Ebben a pontban mindig azt osztalyozzuk,

hogy az alapgep milyen kiegeszftd berende-

zesekkel kapcsolhatb bssze. Hosszan keres-

tuk az elnevezest a Jr b5vithet6s6gt6l'
r

a „kap-

csolatokig". Ez ut6bbit azzal vetettuk el, hogy
tulzottan erzelmes. Vegul kem6ny munkdval
megtalaltuk a mar evek 6ta hasznalt kifeje-

z6st: a periferiakat; itt azonban azok min6se-
get nem osztalyozzuk, kizar6lag azt, hogy

milyen es mennyi periferialehetoseg van.

A ZX 81 -nel megoszlanak a veiem^nyek,

aminek egyik oka, hogy Magyarorszagon

hozz^ferheto perif^ria kev6s van, es az is dr3

-

ga. Ebbe a pontba tartozik a mem6riab6vite
si' Iehet6s6g is, amelyre ennek a gepnek na-

gyon is sziiksege van, hiszen a beepitett

1 KByte ink^bb „felejt£snek"-nek nevezhetS,

mint , f
mem6ria"'-nak. A ZX 81 konnyen b5-

vithetS 16 illetve 64 KByte-ra, de afkalman-

k6nt az 6rintkez6si hibak miatt mindent elfe-

lejt

3. kin: k6perny5kezel6s

Beletartozik a szfnek Iehet6s6ge, a felbont6-

kepess6g*, a t^roihat6 oldalak szama, a fel-

iratozdsi Iehet6s6g, egyszbval mindaz, ami a

kSpernyon megjelenik. A ZX 81 csak fekete-

• Bit: Euy keit&5 ft?£rmrindudfbiiti hslyi^rl4k (0 vagy 1)

Byt* (baiO : bhbOl iliu rtwn I'm.i
. i

• Kirdwtri thiidw): c mflMafci-rreiJrBl J&tor
m m*m6ria: ftddtok H prwiairibk tirolasira ^I^^I6 a^'/aiq

• mikroprpcawar (CHIP): a m\\uQq&& Jvlka". e gfip rrQkcid^i^t vez^rlfi integrfllt ^ramkor

• pariftrill ft Q#i>ha? cs^tJakotHHriaiA m-uojalflfitlfi, taroii5 Dttatbeviteli eszkozok

• program : teladit v^tiieh *iXMtn wssatalilUJlt utssiiiisorGza:

• RAM [angol ba-iCszA): a gAp&t haiinili itimarfl loJje&en ho^f6rhet6 (felu»rhat6 6s kiolvashat6) memdnaterulet

• AOMj iinaa\ bel&EzG): csak kiolwaahatd memoriatarulel. srfic'v a gGp programozhat6s^gii biztosit6 ,,tudasanyagot tartalmazza

m S&ftwara (swltvai). m»n<*»t. ami a g^pbe- M beteJfM9t&""
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fehe> kgpet tud, a k6p eldilli'tdsdnak m6dja
igen egyszerG, forradaimi konstrukcid. Nagy
hibdja, hogy a k<§pelSal litis befoly£solja a

g6p sebesseg^t:* ha a k£perny6t kikapcsol-

juk, tenyegesen gyorsabbd vfilik. K6p nSlkiil

viszont nehez az 6let?l Felbont6k6pess6ge

gyenge, 44x64 (Pixel).* Gkezetes betOk

nincsenek, osszesen 22 sorba, soronkGnt 32
karakter* irhat6. A k6perny6 pontonkSnti

tartalmdt nem tdrolja a g£p.

4. kin : hang
A legjobb indulattal sem £llithatndnk, hogy
a ZX 81 a muzsika klasszikusain nevelkedett.

Kozvetlen BASIC utasftassal elddllfthatd

hangja nines, de BASIC utasft£ssorral a tv-

keszul§ken keresztijl „szdra blrhattf". A ne-

hezen szab£Jyozhat6, rekedtes hang nem
6ppen pacsirtai. Zenei hangj£t is „el6hlvhat-

juk" ge>i k6ddal. £rdemes?

5. kin: kazattas tarolas megbizhatosaga

Be6pitett magnetofonnal nem rendelkezik,

viszont kapcsolhat6 hozzS ba>milyen tipus.

Rutinos ZX-esek szerint kellfi gyakortdssal

kiki$6rletezhet5 megbizhato beolvasds; ezzel

sokan kise>leteznek, de keveseknek sikeruL

A be&pftett szintszabSlyoz6 automatika nem
kiel^glta. T6ny, hogy vallatasunk szunete-

ben tettunk k(se>letet n^hany egyszerO jat^k

beolvasSsara, amely harmadszorra sikerult is.

6. kin: gepi k6du programozas
lehatdsege

Monitor uzemm6d #
nines, g6pi k6du prog-

ramozas lehetsSges, egyesek szerint ttil

bonyolult, masok szerint igen egyszerG, de
szinte mindenki ugy ite^i, hogy egy ekkora

g^pnek eppen elegendS.

8. kin : billentyOzat

A gep olcs6saga elsdsorban a billentyGzet

egyszerGseg^bdl ad6dik r amely technikailag

forradaimi ujdons£gokat is hozott. Ennek
ellenere vannak, akik meg tudjdk szokni.

AltalSnos velemeny az, hogy gyermekeknek
megfelelo, a felnottek kSzmeVetuk 6s meg-
szok£saik miatt azonban idegenkednek t6le.

9. kin : dokumentaoid

Ebben a pontban kiza>6lag a gep vdsarldsa-

kor kapott frott anyagr6l van sz6, teh£t nem
minosi'tjuk az egySbkSnt fellelhetd, szakiro-

dalomban megtalalhat6 dokumentdci6t. £r-

dekes vita alakult ki ezzel kapcsolatban: akik

nem ZX 81 -en tanultak, ugy ftelt^k meg:
gdpkonyvnek j6, Basic tankonyvnek azon-

ban haszndlhatatlan a dokument£ci6. Aki

viszont ebb6l tanult, az tankonyvkSnt is ki-

tGn6nek 6rt£kelte.

10. kin: editAlas

Ebbe a pontba tartozika szerkesztes, azutasf-

ta*sok mddosftasa, a szinlaktikai ellendrzeV

£s javltSs is. Altalfinos v6lem6ny, hogy az

editdlisi* Iehetds6gek kiel£git6ek, tobb szem-
pontbol kivdl6ak: karakterek beszurdsdra is

van Iehet6s6g. Szemleletes, ahogyan az el-

fogadott programsorokat felviszi a k6perny6
teteje>e.

11. kin: a gap programnyalve

Altal£nos v6lem6ny, hogy a g6p program-

nyelve, a ZX 81 BASIC kicsit szGk, de kez-

ddknek j6l haszn^lhatd utasltask^szlet. Az

osztalyzalok kozott nagy elt£r£s is van, mert

a hi£nyz6 utasitdsokat szetlemesen meg-
kerulSk jobban 6rt6kelik a gep nyelvSt, mint

a I List3bb programozok.

12. kin: tanulhatdsag

In nem a nyelvre gondoltunk, hanem a g£p
kezel&sGnek tanulhat6s0ga>a: mennyire spe-

cials, mennyire konnyeden haszn£lhat6. Az
alapvglemgny ez: konnyen tanulhat6, de
6rjft6. A frappSns velem6ny azzal magyardz-
hato, hogy a g6p sokfajta ujft^st tartalmaz,

ez^rt kezddknek konnyen megtanulhat6, de

aki m^r mds g6phez szokott, az gyakran

melldnyul. SzelsSsegesen megosztottak a ve-

lemdnyek a BASIC alapszavak egyetlen

„gombnyom^ssal" tort6n6 e15hivhat6s^g^-

val kapcsolatban.

13. kin: ambarkdzalsag

Ennek a pontnak a legszebb megfogalmaz^sa
nem tdlunk szarmazik, de vaillaljuk: mennyire

megy a g£p a felhasznd*l6 utdn vagy meny-
nyire k^nyszerul a felhaszn£l6 a g6p utin

menni. EbbdLa szempontb61 a ZX 81 szinte

kiza>6lag j6 min6slt6st kapott, altaldban ba-

rdtsigos, szolga*latk6sz g^pnek tartjak. A \
hets^ges idegenked6s egyetlen forffisa a rfw
emlitett billentyGzet. \

+1 kin: szubjektiv vdlemeny

Ebben a pontban egy dltalinos, minden ob-

jektivitast n^lkulozd megfogalmazdst vdrtunk

arra, szereti-e haszna*lni a gSpet valakr vagy
sem. Vallatasunk sor^n ism6t osszecsaptak

a ZX hiv6k 6s kev6sb6 hiv6k. A v6lem6nyek-
b6l az derult ki, hogy akik egyszer megszeret-

t6k a ZX 81 -et, azok szinte szerelmesek lettek

bele, 6s haragosan fujtatnak, ha m^sok a

hlbdkat soroljdk. A hib6kat soro!6k is elisme-

rik azonban, hogy a g6p forradalmat jelentett,

mind mGszaki megolddsai, mind az 6r6t te-

kintve a fantasztikum hata>£t surolta meg-
jelen6sekor. Ami6ta kiforrottabb konstruk-

ci6k is piacon vannak, komoly sz£mlt6g6pes

nem v6s6rol ZX 81 -et, de v6ltozatlanul ajanl-

hat6 minden kezddnek.

7. kin : megbizhatdsag

Egys6ges a v6lem6ny: a csatlakoz6k Slland6

hibalehet5s6get jelentenek 6s gyalcori a g6p
tulmelegedese.

UHF/VHF modulator

Aritmetikai-

logikai egys6g

Vezerl6egyseg

Feszults^g-
szabalyozb

RAM

m printer (magyaruJ sornyomtat6): a szamft6g^p altal vez6relt ..IrOg^p"

• bsszddszintetizdtor: olyan szerkentyu. ami a g6p mondanival6jat ..emberi hangon'
r

kozli, ^-felolvassa"

• mem6riab0vit6s : a g^phez csallakoztathat6 kulon mem6ria (RAM)
• felbont6kepeaaeg; hogy hany sorban &s oszlopban lehet pixeleket rajzolni

• pixel: a grafikus utasftSsok altal megjelenfthetA legkisebb egys6g (pont vagy kis negyzet)

• gepi k6d: a g6p sajat ,,nyelve", a BASIC utaslt^sokat elfiszor erre forditja le. csak azlan tubja v^grehajtani

• karakter: a gep altal megjelenfthet6. elfire rogzftatt jelk^szlet valamelyik eleme
• sebesseg : adoll id6 alatt v^grehajtott elemi utasft^sok szama
• monitor: az az uzemm6d, amelyben g^pi k6dprogramokat lehet bevinni a gepbe, es azokat ellenfirizni

• szintaxis: a programlrdsra vonatkoz6 formal szab^lyok 6sszess6ge
• editatas: utasitasok. 1F atszerkesztese". lorlese, kieg^szltese, modosftasa
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Lapunknak ezen a he/yen mindenf6le v6fem£nyt, kulon-
v£lem6nyt, ellenv&eme'nyt, sz£ls6s6ges vS/emSnyt magin-
v&fem&nyt, v6lem6ny-v&lem6nyt szfvesen kdzlunk. E rovat
I4tez&se kiz£r6Iag olvasdinkon mutik.
Jefszavunk: „fefk4rt v6lem6ny, nem velem6ny!"

HA En rOzsa volnEk...

Ha 6n bizom£nyi 6ruh£z voln6k, 6n is 16 000 forint6rt

adn6m az Angli6ban 2800 forintnyi p6nz6rt kaphatb
Sinclair ZX 81 -et. £n is sulyos ti'zezreket k6rn6k a nagyobb
g6pek6rt, printerek6rt, diszkek6rt, fuggetlenul att6l, hogy
azok a hatSron tul mennyi6rt kaphat6k. Megtehetn6m,
mert szinte monopdlhelyzetem lenne; a vSllalatok azt
hinn6k, hogy csak ttflem vSsdroihatnak g6pet Min6l maga-
sabbra tartom az 6rat, ann6l nagyobb a hasznom. Tudn6m,
hogy ma m6g egy vSllalatnak 100 000 forint kevesebb
p6nz, mint 10 000 forint 6ra deviza, 6s vissza6ln6k ezzel
a torz helyzettel.

"Ha 6n bizomdnyi 6ruh6z volndk, 6n is megfizettetn6m az
Wllami v6llalattal a magam 6s a spekul6ns ugyf6l zsi'ros

teaszndt, van p6nze az 6Hamnak, kibfrja. S6t, a spekuldns
Wgyfelnek is van p6nze.

Ha6n bizomdnyi elad6 voln6k, nem venn6kbeak6rkit6l
szSmit6g6pet. Rcimutatn6k, hogy porosodik a polcon, 6s
sz6tt6rnim a kezem: sajnos.. . Nem sz6ll(tan6m Ieaz6tv6teli
6rat, mert tudn6m: amfg van Sllami v6Nalat, amely meg-
vegye, az kifizeti az irre6lisan magas 6rat is. Csusz6p6nzt
kapn6k a kikuldet6sbfil hazat6r6kt6l: n6h6ny ezres6rt be-
venn6m, amit hoztak, akkor is, ha van a polcon. Nekik m6g
(gy is meg6rn6: vesznek egy Commodore 64-et Amerik6-
ban 200 doll6r6rt (kb. 9000 forint), de ak6r Angli6ban
dr6g6bban 200 font6rt (kb. 14 000 forint). KifizetnSnek r6

100 000 Ft aitalam becsult 6rt6k ut6n 40 000 Ft v6mot,
adn6nak nekem n6h6ny ezer forintot, 6s m6g mindig ma-
radna rajta kb. 40 000 forint hasznukj

Mindenki j6l j6r, m6g az a vSllalat is, amelyik 100 000-6rt
megveszi, mert 200 dol!6rja nines, 100 000 forintja vi-

szont van. De ha Kovdcs ninin&k a fiawJ kuldte ugyanezt
a g6pet addig nem venn6m be, amfcrC »yalaki, kt nam
okltja KovAcs n6nil is arr61, hogy hoi \J lakikaz ur-

isten. Ha 6n bizom^nyi voln4k f engem seni izgatna, hogy
mikozben v6llalatom 6s j6magam zsfrosra keressukmagun-
kat az 6llami v6llalatok p6nz6n, hat6konyan f6kezzuk a la-

koss6gi sz6mit6g6pes kultura terjeszt6s6t Magyarorsz6gon.

De ha 6n v6mhat6s£g volndk, 6tl6tn6k a bizom6nyi-
szit6mon. Ha v6mhat6scig voln6k, nem az ellen6rdekelts6gu

bizom6nyosok 6rait fogadn6m el alapnak, hanem meg-
tan6cskozn6ma hazai sz6rmt3stechnikai politika felelfis irl-

nyft6ival: mekkora 6ratk6rjunkazegyes g6pek6rt r mi legyen
a vdmol6s alapja. Ha v6mhat6s6g voln6k, ossznemzeti 6r-

dekben (is) gondolkodn6k, 6s nem t6veszten6nek meg a be-

szedett v6mosszegek sz6zezrei, mert tudn6m: amit be-

szedek, annak nagy r6sz6t a spekul6nsok 6s a bizom6nyo-
sok az 6llammal fizettetik meg nemsok6ra

f
amikor a g6pet

megveszi egy 61lami v^llalatl Ha v6mhat6s6g voln6k, olyan

4rakat 6llapi'tan6k meg, melyek 6szt6n6zn6k a korszeru

technik6ju mikrog6pek hazai behozata!6t a sz6mi't6g6pes

kultura terjed6s6t. Ha 6n v6mhivatal voln6k, nem el6gedn6k
meg olyan IStszatmegold6sokkal, mint a mag6nszem6lyek
6ltal behozott g6pek v6mj^nak fel6re (20 sz6za!6k6ra)

m6rs6kl6se, mert ett6l a viszontelad6k uzlete v6ltozatlanul

folyik tovcibb. Tudn6m persze, hogy egy int6zked6st6l a

spekul^cids p6nzek egy r6sze 6t6ramolna borkab^tba 6s

perzsasz6nyegbe, de ugy v6ln6m, hogy egyszer v6gre el

kell kezdeni az dltal6nos cirfelhajt6s megf6kez6s6t.

Ha 6n ellenorz6s Ienn6k/ lenne n6h6ny tippem,hogy hoi

keressem a koz6rdek megk6rosit6it a mikrosz6mit6g6pes
teruleten.

Ha 6n utas Ienn6kr szivesen hozn6k be legkorszerubb mik-

rosz6mit6g6pet, printerrel 6s diszkkel egyutt, mert ma m^r
ezek igen olcs6k 6s egyre olcs6bbak lesznek - ha a v6mo-
I6ssal a spekul6ci6s haszonszerz6st6l riasztan6nak el, 6s

nem mint most, a saj6t c6lra tort6n6 g6pv6s6rl6st6L

Szekfu Andres

KorleveJunkre, ameJyet b afatnitastechnikai tevekenyseggel
f otj latko7a ki^v^lKiJkoza^okboz inT(fz:unk, \& n£hany valasz
iffkozfltt, MegrcfidqFdknek ^zaltitdknsk S^er&tnenk segit-

segel adni a valiolkozasok (evekeiTys^gerdl adott taj^koziat^-
sunkttal. a jogi s m&s terrneszetu kerdaseikre adand6 va1a =

szamkkal. Ezen tul sziv^san kozoljuk a vallalko/ok valemenyet.
tapasztalarait tevekflnys^qukkp:! D£?wn fiicjnn kerciesekben

A 5ok kapoiT levelbcrl eziittaJ a KEVORG gmk et talattuk leg

ordakeaebbnek. (KEYORG, Bp, Pi. 251. 1444)

r,£gy 0ve alakuhunk. Tf*v&kenya&gunk kittitj&d at adatfoysi-
tesre, szerv&z&srG 4s progratnQtjt&ra Srt vf}$en trnank ai&k*
ro! d nem sxakmat bukt&tdkr&L pntefyek egy ev soran
neh&zit&tt&k miik&d&sunket

"

Nos, mogkiirostuk a KEYORG kenviselnjiff , Kofdzsvari Mik-
fofit. aki kar&sunkre teSrt nahanyet est^kbSI a huktatAkbaJ.
Resiiet a masod ik level ho l

Amtart k&velhezett a postafidkber/es, SZTK bejefer) t4s.

Gsekksfamta-megnyitds, airu'khet fd tett volrta mar pecset
es a cegbrrosatjt V0gz4s. Az OTP-net nagyon be/atoak voti&H.

megmfiTQtt&k a psskksz&fnfat, de nnnden p£nz fulvtit&tkor a
csekkre r& keiiett irni, hogy b4rtizet4&. igy ehekintettsk a
pt'c$£tet£sto/

. Megrenrls/es Voit p4ldaui ceg. ama/yn&k egy nagy prog-

ramrendszert ketfett vQfna kaszit&nL Eldszor kaptttnk egy
tfoku/rtentact6 1, ammek .j/apjan ka^zttsttunk egy a/untatof

So k<it dotgozwnk vefe. Atm'kor k4sobb jatentkeztufih a v&ta-

szert, kdz&ltek: „van jobb*' fajaniat} Ebhul kidaruft, bogy
tobben is p&ty&ztunk iVakonK de az mar nam deruit kt, Hogy
a mi ajaiilutupkban mt volt az a pont, ami nem fafeft mag
(Ar. fratartd&?)

..J&meretsag nelktit munk&t szerezpi szinte tenetelten

A megrtsnde/dk nagy rtisze nem va/fatj^ a rizik6t. hogy tefjesen

i&m&retfan amberakket dotgozzon. Sot oty&n esetrSf is hai-

tottam mar. hogy a megrendalo k4pvist?/6/e annak adta a

munkat, aki naki tbbhat ajanlott ,."

Sajnos mi i$ hahottunk mar iFyesmirdt. Egv dittos, A vaflal-

ko*asok sikere vagy sikerieiensege Magyarorszagon egyfilore

nam a vallalkozok szakmai szinuanalan. harem ismeretseguk

..kiterjedts^gen" multk. Sajnos

VallaJkazo olvasoink Feveleit vorjul*- LegkQzelebbi szdmunk
ban lobbek kbit a M1CROCOM P kerdeseire Is vafaszof jogi

S MMIT1SHCHNI«»[ ME MEKIU H|J OKTUHJl



Ezen az oldalon szeretnlnk olvas6ink
eml6kezet6be id6zni a BIT-LET els6

oldaltin Iev6 Tohorzd egyik mondatfit

:

„A szerkesztd az6rt van, hogy a lap

olyan legyen, mint olvasdi." Ez v6lem6-
nyunk szerint azt is jelenti r hogy a lap

cikkeinek nem kell mindenben a lap

szerkesztdinek v6lem6ny6t tukrozni. Az
alabbi cikktobb megallaprtasa vitathatd.
Nos, tesslk rajta vitakozni. A cikk koz-
I6s6t azdrt is tartottuk erdemesnek,
mert magaval a LOGO-val val6 meg-
ismerkedes nagyon erdekes 6s hasznos
lehet.

Amikor v6gre eldSIt, hogy MagyarorszSgon
is sz£m(t6g£pekkel szerelik fel a kbzepfoku

iskoldkat, rovid 6s nem t01s£gosan nyilvSnos

vita folyt arr6l, hogy a kozponti program ke-

retSben beszerzendS (s5t: gyartand<5) iskola-

szamit6g£pek melyik szdmft6g6p-nyelvet

haszn4ljdk. Mint tudjuk, „kiut6ssel" gybzott

a BASIC, melyet val6ban a legtobb szem6lyi

szdm(t6g6pen hasznSlnak. Komoly javaslat-

k6nt meruit fel mGg a PASCAL, azonban
ennek hlvei v6gul is vereseget szenvedtek.

Szerencs6re a sz5m[t6g6pek a belejuk ipi'tett

nyeiven kfvul programkSnt bevitt m£s nyel-

veken is haszndlhat6k. Igy ma ma> egyre tobb
BASIC-alapu mikrogephez is lehet venni

mas nyelveket, ffileg PASCAL-t, LOGO-t es

FORTH -ot. Nem kell tehat lezdrtnak tekin-

tenunk az iskoldkban tan(tand6 szdmitdge'p-

nyelvek ugySt.

A BASIC mellett sz6lt (elterjedtsegen kivul),

hogy konnyen rnegtanulhatd nyelv. Ez azon-

ban nem pontosan Igy van. KonnyO a

BASIC azoknak, akik mfir elsaja'tftottak egy-

fajta matematikai gondolkodSst es elvonat-

koztatSsi keszs6get. Sok gyerekrSI ez meg a

kozepiskola 3-4. osztilyfiban sem mondhatd
el. Aki megprfbalt gyereket tanftani BASIC-
re, emlekezhet ra\ hogy neh^ny kiemelkedG

kepessegG gyerektSI eltekintve, mennyi ne-

hezs6gbe utkozik a nyelv elsajdtftdsa, 6s

milyen kevls siker6lm6nyt jelent a tanu-

Idsa a gyerekek nagy h^nyad^nak. Komoly
elleneVve a szakembereknek a BASIC-kel

szemben, hogy rossz programozdsi sti-

lusra szoktat (de legal£bbis nem szoktat

j6 stflusra). Mi sem csSblt6bb a gyerek (s6t

a felndtt) azSmSra, mint durr bele alapon Irni

BASIC programot. A rossz struktur£ju prog-

ramoknal gyakran ma> egy nap is eleg, hogy
maga a k^szftG se Srtse. mit is akart el6z6 nap.

A hStranyosabb helyzetO (szakkozepiskola,

szakmunkask6pz5), valamint a fiatalabb (31-

talanos iskoISs) gyerekek szSmara ezek a

probl^mak meg sulyosabbak. Sajnos, redlis

a vesz6ly, hogy a gyerekek egy r6sze kudarc-

kent 6s kenyszerkent 6lje a"t a sz3mlt6g6p-

oktatSst, 6s kilepve az iskol3b6l, gyorsan el-

felejtse a megemesztetlen, sz3ma>a idegen

tananyagot. Hogy ez milyen szomoru pers-

pekti'va (a gyakorlati karokon tul), azt csak

az eli 3t igaz£n, aki tudja: lehet gyerekeket
- ma> 4-5 6ves kort6ll - tigy tanitani szd-

mlt6gephaszn3latra, hogy az 6lm6nyt jelent

szSmukra, hogy nem felojtik el, hogy - ha

m£skent nem, gondolkodasmddjukban -

eg£sz eletukre nyoma marad.

De mi lehet a BASIC alternativea? Sokan
ajanljak a PASCAL nyelvet, mely logikus fe!-

epitdsevel, szigoru kovetelmenyeivel szinte

k£nyszeriti a programozdt az alapos Stgon-

dolisra, a j6 programozasi stflusra* Sajnos,

elvontsdga miatt a PASCAL-lal ugyanolyan,

s6t sulyosabb probl6mdk ad6dnak a kezdeti

szakaszban (6s ism6t a h6tra*nyos helyzetG,

illetve a fiatalabb gyerekekn6l is), mint a

BASIC-kel. Tal6n ez is kozrejitszott abban,

hogy felmeriilt a kifejezetten pedagdgiai c6Ira

l6trehozand6 sz6mftdg6p- nyelv otlete. Milyen

tulajdonsfigokkal kell egy ilyen nyelvnek ren-

delkeznie?

Segitse el6 a prob!6mamegold6 gondolkodds
helyes m6dszereinek kialaku!6s6t 6s rogz6-

d6s6t; legyen konnyG az elsaj^tft6sa gyerekek

szdma>a is, jutalmazza siker6lm6nnyel a

kezdettSI fogva; osztonbzze 6s konnyltse

meg a k6s6bbiekben m6s sz^mit6g6p-nyel-

vek elsaj£tltds6t.

Ugy tGnik, hogy ezeket a c6lokat eddig leg-

inkabb a LOGO sz6mlt6g6p-nyelvet I6tre-

hoz6 munkacsoportnak sikerult e!6rnie. A
LOGO-t a hatvanas-hetvenes 6vekben fej-

Iesztett6k ki Amerik6ban. a Massachusetts

Institute of Technology kutat6i, Seymour
Papert vezet6s6veL Ma mdr sz6mos mikrp-

g6pre is kifejlesztett6k - kaphat6 p6ld6ufS

Apple, a Texas Instruments Tl BB/AA^u
Sinclair Spectrum, valamint a TRS 80 w
tozat. Bizonyos alapelvei (6s pedagdgiai ef
nyei) pedig egyszerGen „szimul6lhat6k" bfir-

mely nyeiven, Igy BASIC-ben vagy PAS-
CAL-ban is.

logo
A LOGO legszellemesebb ujitdsa a

tekndsteka, a tekn6c. (Angolul:

TURTLE.) A tekn6c kedves illat, min-
den gyerek ismeri r szfvesen azonosul-

nak vele. A gyerek szdm^ra a LOGO
program kezdetben azt jelenti, hogy
egy teknScnek ad utasltdsokat,
hogy az mit csin^ljon. Az oktat^si la-

borat^riumokban olyan tekn6c is van,

mely val<5s4gos gurui6 szerkezet, 6s a

program szerint ide-oda mozog, vona-
lat huz maga mogott egy papi'ron. A
kisgdpeken azonban a teknfisb6k^t

legtobbszor egy > jel jelzi a k§per-

nyfin, 6s ez mozdul el a program uta-

sit£sai szerint. M^r a n6gy6ves gyerek
is meg^rti 6s elfagadja, hogy az ott
a tekn6c orra; 6s a gimnazista is etfo-

gadja4 61vezi 3 teknfic ir£nyit5s£nak le-

het6s6g6t, Az orrfvsl jelolt teknficnek

tehM halye van a kepernyon 6s ir^nya
is van: amerre az orra mutat arrafelG

induf el f ha parancsot kap. Ezen tul,

tekndcunknek van egy tolla is r ha el-

mozdul, ^ezzel" egy vonalat huz. A

legegyszerubb LOGO program teh^t

valahogy igy n£z ki:
#

ELORE 60

V£GE

- 6s ha ezt beadjuk a g6pbe r a teknfic

„el5remegy 60 tekn6c-l6p6st". Az
eredm6ny egy 60 egys6gnyi hosszu
egyenes a k6perny5n.

A tekn6c term6szetesen fordulni is tud.

A tekn6c-n6gyzet programja teh6t:

ELORE 60

JOB BRA 90 (ezt fokban adjuk meg)

ELORE 60

JOBBRA 90

ELORE 60

JOBBRA 90

ELORE 60

JOBBRA 60
V£GE

pi.Ez azonban igy fantSziStlan 6s una
mas. Az ISMCTLES utaslt6ssa!

szerusithetjuk:

ISM 4
ELORE 60

JOBBRA 90

V£GE

S6t, hogy Mrmikor, b6rhova tudjunk

n6gyzetet rajzolni, a tekn6cot megta-
nithatjuk a n6gyzetre (azaz: meglrjuk

a „n6gyzet" proced*ir6t, eljir6st) 6s

attdl kezdve csak el6 kell hfvnunk a

tudom6ny6t. A proceddr6t a LEGYEN
sz6val kezdjuk 6s nevet adunk neki,

hogy m6skor is meghlvhassuk:

LEGYEN NtGYZET
ISM 4
ELORE 60
JOBBRA 90
VtGE

W * M HIS UCttH IK*I NFmiLil Hil



Konnyen bel6that6 a tekn6c-m6rtan
alapelve, a „teljes teknGc teor6ma":

a tekn6c akkor t6r vissza eredeti he-

Iy6re 6s ir6ny5ba F
ha fordulataink osz-

szege 360' (vagy annak tobbszorose},

Egyenfd oldalu sokszog n6l teh^t a 360
fokot egyszeruen elosztjuk az oldalak

szfrndval. Paperl egyik gyerek6nek,

Pamel6nak p6ld6ja:

LEGYEN HAROMSZOG
ISM 3

ELORE 60

JOBBRA 120

V£GE

Pamela azonban h6zat akart rajzolni,

ez6rt ugy okoskodott, hogy a

h3z=n6gyzet+ h6romszog.

LEGYEN HAZ
M*GYZET

WmROMSZOG

(Azaz: a procedur6k egym6shoz kap-

csolSs6val uj procedure I6teslthetunk.

Most m6r csak a HAZ-at kell meghlv-
ni.)

Pamela programja azonban nem h6zat

rajzol:

M
Papert hangsulyozza, hogy a LOGO
kornyezetben a hiba nem baj, nem ku-

darc, hanem felfedez6sszeru 6lm6ny:

j6, hit ez lett belCle? Vajon mi6rt?

(Aki id£ig eljutott az olvasdsban, bi-

zony6ra tan6csot is tud adni Pamel6-
p-*, hogy javitsa ki h6zelj6r6s6t. . .)

^cs helyunk konkr6tan tov6bb is-

L,.tetni a LOGO-nyelv r6szleteit, ta-

I6n a I6nyeg ennyibfil is vi16gos. BA-

SlC-ban dolgozi olvasdink pr6b6lj6k

meg a hSzprogramot meglrni g6puk

BASIC-j6ben! Azonnal r6 fognak jon-

ni, hogy a LOGO mennyivel ember-

kozelibb, gyerekkozelibb nyelv. Ter-

m6szetesen az itt nem ismertetett pa-

rancsaival a LOGO ugyanugy tudja a

matematikai 6s logikai muveleteket, a

feltSteles el6gaz6sokat stb. mint a tobbi

sz6mit6g6pnyelv. Nem jat6kszer te-

h6t, hanem egyen6rt6ku magasszintu

nyelv, csak 6ppen mindenkinek meg-
kbzelithettf nyelvtannal.

* A LOGO nyelv angol perancsait e cikkben sajat

alkalmi magyar vaLtozatunkban edjuk. Az eredeti

irant 6rdekl6do>nek a kovetkezfi magyar kftnyv-

tarban la alerheto kdnyveket ajanljuk: S. Papert:

Mindstorms; H. Abelson-A. di Sessa: Tuertle

Geometry.

A LOGO megkdzeh't6sm6dja arra tanft,

hogy a nagy probl6m6kat bontsuk fe!

kisebbekre, ezeket oldjuk meg, 6s il-

lessziik ossze a v6gs6 megold6ss6.

(Azaz: I6tesftsunk procedur6kat 6s

szubprocedur6kat.) Aki LOGO -ban

tanul, programoz6si logik6t tanul els6-

sorban, 6s csak m6sodsorban egy

konkr6t nyelvet. Gppen ez6rt, a LO-

GO-n edzett gyerek igen konnyen

tanul meg m6s nyelvet. A hozz66rt6

olvasbnak feltunhet a LOGO szerke-

zeti hasonldsSga a PASCAL-hoz: LO-

GO -b6l egyenes ut vezet a PASCAL-

ba, de a BASIC-be is. Viszont az a

tanul6, aki LOGO ut6n I6p 6t BASIC-

be, nem ugy fog hozz6fogni a BASIC

programhoz, hogy leul 6s beiiti:

10 LET A = JZf; hanem e!6bb v6giggon-

dolja, hogy mit akar, elj6r6sokat tervez

stb. Nyitva 6II el6tte az ut a struktur6lt

programozdshoz, a maga 6s m6sok 61-

tal is e!6rhet5 programokhoz, a j6 prog-

ramozSsi stNushoz. Rem6lem, hogy a

fentiekkel sikerult felkeltenem peda-

gdgus 6s gyakorld szul6 olvas6im 6r-

dekl6d6s6t. Ha igen, k6s6bb vissza-

t6rhetunk arra, hogy lehet a LOGO
elemeit BASIC-ben szimul6lni b6r-

mely ismert mikrog6pen.

„Manapsag a legtobb iskoiSban a

»Szamit6g£ppeI segitett oktatas«

(CAD) kifejez£$ azt jelenti, hogy a

szAmitdgeppel tanittatjik a gyereket

Ugy is mondhatnink, hogy a sz6mit6-

g6pet haszn6lj6k a gyerek programo-

z6s6ra. Az en elkepzelesemben a gye-

rek programozza a sz6mi't6g6pet, es

mikdzben ezt teszj, egyfelol ur^vi va-

lik az egyik legmodernebb 4s leghatal-

masabb technoldgi&nak, masfetol ben-

soseges kaposoiatba kerul a terme'szet-

tudominy, a matematika, az intellek-

tuilis modellepite's legmelyebb alap-

eszme'i kdzuf is nehannyal.

"

Seymour Papert (J/lIT)
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3. Egy lartenat, E^y ismerosgnk lejat

szotr nehany menatet a gapped majd
aat mondta - Fdgarfjurtfc, hugy te-

irqm cy y popirra s odaadom naktek
azt a sz&mot. smit a kbvetkazfl

partiban a gap gond&Jm fog* amit
tehar el kali talalnom
A fogadast ninghmoituEi (egy viueg

jifajta villanyi burgundihan). ba-
ratunk ..boritekaUa" btiub* fidca-

mat. amdly efarufhatjuN, 714 EN
kezdodctt a jatsk. A gap A as B

of t Alt n t a ? 5 .1 « a Girt

dol, kadves fejgapriyerq-jeEoli,

vajon ki f ia-atta a hurgundif 7

Ha daniptr vatameTyikunk met-
tettp prbhalja mas bebizonyi

tarn is allttasai I

vebetnek resit 1 E hfcti

a k£peu Isthatd Hi
ahoz nyulnunk, luyko
gap masik fetenek

ny halves megfejto-
:6 tlz pontai „ma- .

Isodik szarnunk-
art jard pant-
kkal re n del- ^BT

it, akr mag-

bb tarnl-

irmadik I
fl gya-

^ogy

?ni. hagy:
sren-
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